
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

I.   Postanowienia ogólne 
 

1.   Konkurs „Metamorfoza na lato" (zwany dalej „Konkursem") organizowany jest przez Agata 
Szpejna ul. Henryka Brodatego 53/65, 02-496 Warszawa, NIP 7761633828 oraz Magazyn Moi!, 
wydawany przez jednoosobową działalność gospodarczą The Viewer, Katarzyna Widz, ul. 
Pileckiego 110/6, 02-781 Warszawa, NIP 9512151907, zwanych dalej „Organizatorami". 

2.   Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.magazynmoi.pl (zwanej dalej „Stroną Konkursową"). 

3.   Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 
„Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przystąpienie do 
Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i z jego 
akceptacją. 

4.   Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, 
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook. 

5.   Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs (dalej ,,Konkurs") 
rozpoczyna się dnia 29 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 i trwa do dnia 12 maja 2017 r. do 
godziny 23:59:59. 

6.   Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 30.11.2015r., do godz. 23.59 na 
stronie http://magazynmoi.pl/konkurs-wygraj-metamorfoze/ oraz na Funpage’ach 
Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook: 

•   Magazyn Moi! https://www.facebook.com/MagazynMoi/  
•   Agata Szpejna Complete Haircare https://www.facebook.com/Agata-Szpejna-

Hairstylist-217508001772028/  
 
 
 

I.   Uczestnicy konkursu 
 

1.   W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, mają pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz posiadają: 

a)   miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
b)   konto na serwisie społecznościowym Facebook. 
2.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie jego najbliższej 

rodziny, członkowie Komisji oraz członkowie najbliższej rodziny Komisji. 
3.   Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
4.   Uczestnik w zgłoszeniu wysłanym za pośrednictwem poczty email na adres 

redakcja@magazynmoi.pl obowiązany jest podać prawdziwe dane umożliwiające jego 
identyfikację. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

5.   Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z 
warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej 
weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie 
warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków 
Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w 
Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, 
który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 

 
 
 

II.   Zasady Konkursu 
 

1.   Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
redakcja@magazynmoi.pl. 

2.   W tytule wiadomości należy wpisać „Chcę wygrać metamorfozę”, a w treści zawrzeć wskazane 
dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, a także nazwę swojego profilu na portalu 
społecznościowym Facebook oraz zdjęcie będące przedmiotem zadania konkursowego 
opisanego w ust. 3 tego rozdziału. 

3.   Zadaniem konkursowym (dalej ,,Zadanie konkursowe") jest: 
a)   przesłanie za pośrednictwem e-maila zdjęcia Uczestnika na adres redakcja@magazynmoi.pl 

wraz z naturalnym zdjęciem, niepoddanym obróbce graficznej, przedstawiającym wizerunek 
Uczestnika, 

b)   Zamieszczenie komentarza pod postem udostępnionym na Funpage’u: 
Agata Szpejna Complete Haircare (https://www.facebook.com/Agata-Szpejna-Hairstylist-
217508001772028/ ) uzasadniającego, dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś wygrać 
metamorfozę. 
 
4.   W odpowiedzi na zgłoszenie, Uczestnik konkursu otrzyma wiadomość email z dokumentami, 

które będzie musiał własnoręcznie podpisać i odesłać skan do redakcji. Będą to następujące 
oświadczenia: 

 
a)   „Niniejszym poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego akceptuję zasady przeprowadzenia 

konkursu pt: ,,Metamorfoza na lato" na mocy regulaminu dostępnego pod linkiem 
http://magazynmoi.pl/konkurs-wygraj-metamorfoze/  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatorów moich danych osobowych podanych w wiadomości email, w celu realizacji 
Konkursu, w tym kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem, 
a także na publikację moich danych przez Organizatora na stronach internetowych 
magazynmoi.pl oraz http://agataszpejna.pl/. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

b)   Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Organizatorów fotorelacji z metamorfozy oraz jej 
publikację na stronach internetowych wskazanych w pkt. a) powyżej oraz funpage’ach na 
portalu społecznościowym Facebook wskazanych niniejszym rozdziale, w ustępie 3, punkcie 
b) w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu, 

 
c)   Wyrażam zgodę na dokonanie metamorfozy, w tym na cięcie włosów i ich koloryzację, a także 

make-up oraz wykonanie zdjęć w przypadku przyznania mi tytułu Zwycięzcy. 
 

5.   Oświadczenia wskazane w ust. 4 niniejszego rozdziału Uczestnik zobowiązany jest 
własnoręcznie podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika wraz z datą podpisania i załączyć 
do wiadomości e-mail w formie skanu. 

6.   Zdjęcie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału nie zostanie nigdzie opublikowane. 
7.   Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. przesłać tylko jedno 

zgłoszenie.  
8.   Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych 

danych osobowych o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu a także podpisanie 
stosownych oświadczeń zawartych w niniejszym rozdziale, ustępie 4. 

9.   Niewykonanie lub niespełnienie któregokolwiek z warunków przedstawionych w rozdziale I, 
II oraz III powoduje automatyczną dyskwalifikację Uczestnika Konkursu. 

 
 

III.   Rozwiązanie konkursu 
 

1.   Zwycięzcą Konkursu (dalej ,,Zwycięzca") zostanie Uczestnik wybrany przez komisję konkursową 
(dalej ,,Komisja") powołaną w tym celu przez Organizatorów, składającą się z dwóch jego 
pracowników. 

2.   Komisja dokona wyboru 3 (słownie: trzech) Zwycięzców mając na uwadze poprawność 
zgłoszenia Uczestnika, poziom językowy i merytoryczny przesłanego uzasadnienia. 

3.   Zadaniem Komisji będzie w szczególności: 
a)   nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
b)   wyłonienie zwycięzcy Konkursu, 
c)   stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem, 
d)   rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

 
4.   Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w ciągu 2 dni od dnia zakończenia Konkursu. Informacje o 

Zwycięzcy tj. imię i nazwisko opublikowane zostaną na Funpage’ach wymienionych w 
rozdziale III, ustępie 3 punkcie b) oraz na stronie konkursowej http://magazynmoi.pl/konkurs-
wygraj-metamorfoze/ 15 maja 2017 roku. 

5.   O przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony e-mailem lub 
telefonicznie. 

 
 
 
 



 
 
 

6.   W przypadku: 
a)   braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie do 3 dni od rozstrzygnięcia 

Konkursu, 
b)   zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzcę, 
c)   niespełnienia postanowień Regulaminu, 

 
Zwycięzca traci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do nagrody a na jego miejsce jest wybierany 
Zwycięzca w dodatkowym naborze zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 
 

IV.   Nagrody 
 

1.   Nagrodą w Konkursie są trzy vouchery na metamorfozę w Agata Szpejna Hairstylist. 
2.   Voucher obejmuje cięcie oraz koloryzację włosów w siedzibie Fundatora - w Warszawie przy 

ul. Francuskiej 5a, pełen make-up oraz wykonanie zdjęć Zwycięzcy. 
3.   Termin wykonania metamorfozy to 20.05.2017. 
4.   Nagroda nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia ani dojazdów Zwycięzcy. 
5.   Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-

mail, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu i zostanie zrealizowana przez Fundatora za 
okazaniem vouchera, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

6.   Voucher, o który mowa w ust. 1 jest ważny wyłącznie w terminie wyznaczonym przez 
Organizatora tj. 20.05.2017 i jest voucherem imiennym. 

7.   Zwycięzca jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania, swoim imieniem i nazwiskiem 
wraz ze wskazaniem daty podpisania, oświadczeń wskazanych w rozdziale III ust. 4 i 
przesłania skanu tych oświadczeń do Organizatora na adres e-mailowy 
redakcja@magazynmoi.pl z adresu, z którego dokonano zgłoszenia. 

8.   Organizatorzy prześlą treść powyższych oświadczeń w zwrotnej wiadomości e-mailowej 
informującej o uzyskaniu przez Uczestnika tytułu Zwycięzcy Konkursu. 

9.   Zwycięzca zobowiązany jest odesłać skan podpisanego oświadczenia w terminie do 2 dni od 
daty otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej pod rygorem utraty przez niego tytułu 
Zwycięzcy oraz prawa do nagrody. 

10.   Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, 
jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe. 

11.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 
12.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby 

trzecie. 
13.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu 

nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
14.   Zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie vouchera poprzez przesłanie odpowiedzi 

na wiadomość e-mail otrzymaną od Organizatora, do której załączono voucher. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V.   Postanowienia końcowe 
 

1.   Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest MagazynMoi.pl. 

2.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w 
formie elektronicznej na adres redakcja@magazynmoi.pl. 

3.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu 
niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

4.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Zwycięzcami), którzy wzięli udział 
w Konkursie zostaną poddane anonimizacji. 

5.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 
Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia 
Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatorów). 

6.   Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 
7.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji 

Organizatora – ul. Francuska 5a, Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez 
Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. 

8.   Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, 
składającego reklamację. 

9.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

10.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 
mógł zapobiec (siła wyższa). 

11.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 
12.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 
 
 


